
 جلـودا بـدلناهم جلـودهم نضجت كلما نارا نصليهم سوف بآياتنا كفروا الذين (( إنتتمة فوائد اآلية الكرمية: 

 ومــن فوائــد هــذه اآليــة الكرميــة: إثبــات العقوبــة بالنــار . . حكيمــا )) عزيــزا كــان اهللا إن العــذاب ليــذوقوا غيرهــا

(( ســـوف ويتفـــرع عليهـــا: وجـــوب اعتقـــاد ذلـــك ؛ ألن اخلـــرب صـــادر مـــن عنـــد اهللا عزوجـــل وهـــو أصـــدق القـــائلني ؛ 

ومــن فوائــدها: متــام قــدرة اهللا عزوجــل ، حيــث كــان هــذا العــذاب كلمــا نضــجت جلــودهم بــدلوا  . يصــليهم نــارا ))

أو تبقى مدة ليـزداد أملهـم ؟ ألنكـم  جلودا غريها ، وهذا أبد اآلبدين ؛ ومىت تنضج ؟ هل هي تنضج يف احلال يعين

تعرفـون اللحـم إذا كانـت النـار قويـة ينضـج بسـرعة والعكـس بـالعكس ، فهـل هـذه اجللـود تنضـج بسـرعة مث تبـدل أو 

أــا تبقــى متأملــة ملــدة اهللا أعلــم ــا مث تبــدل ؟ نقــول: هــذا خــرب عــن غيــب واألخبــار عــن الغيــب ال جيــوز أن نتعــدى 

قول: إذا نضـجت اجللـود بـدلوا جلـودا غريهـا ؛ أمـا هـل تأخـذ زمنـا كثـريا قبـل أن تنضـج فهـذا أكثر مما اخربنا به ، فن

ليس إلينا ما ندري ، رمبا تأخذ زمنا كثريا ورمبا تأخذ زمنا قليال ؛ لكـن القاعـدة يف األمـور الغيبيـات أن نقتصـر علـى 

اإلحســـاس إمنـــا يكـــون يف الظـــاهر ؛  ومـــن فوائـــدها: أن مـــا ورد كميـــة وكيفيـــة وزمنـــا وقـــدرا كـــل شـــيء ، ال نتعـــدى .

فهـي الـيت يقـع عليهـا العـذاب ـ والعيـاذ بـاهللا ـ هـذا هـو الظـاهر ، ورمبـا يقـول  (( كلمـا نضـجت جلـودهم ))لقولـه: 

الـداخل لكـن كانـت اجللـود هـي الـيت تباشـر النـار ـ أعاذنـا اهللا وإيـاكم منهـا ـ قائـل: إن العـذاب قـد يكـون حـىت علـى 

ذلك بقول النيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم يف أيب طالـب أنـه يف ضحضـاح مـن نـار وعليـه ذكر حاهلا ، ويستشهد ل

نعــالن مــن نــار يغلــي منهمــا دماغــه ) وغليــان الــدماغ الشــك أنــه مــن شــدة احلــرارة ، فهــذا يــدل علــى أن كــل البــدن 

ومن فوائـد هـذه اآليـة وهـي فائـدة لغويـة:  يناله هذه احلرارة ؛ لكن ذكر اجللود ألا املباشرة حيث أا هي الظاهر .

أن " كلمـــا " ال تعـــاد يف جواـــا ، كلمـــا نضـــجت بـــدلناهم ، خالفـــا للغـــة األخـــرية العرفيـــة العصـــرية املعصـــورة وهـــي 

يقولــون " كلمــا جــاء زيــد كلمــا جــاء عمــرو " هــذا غلــط ، غلــط علــى اللغــة العربيــة ؛ " كلمــا " حــرف شــرط تــأيت يف 

كلمــا حصـل كــذا كلمــا حصـل كــذا نســمعه  اجلـواب ، أعــرفتم ؟ مــع أنـه نســمع هــذا الكـالم وال تعــاد يفأول اجلملـة 

إثبـات احلكمـة هللا عزوجـل ومـن فوائـدها:  .من أناس نعتربهم من أهل اللغة ومع ذلك خيطئون هذا اخلطـأ الفـاحش 

بعـد حكـم كـوين أو  وهكـذا كلمـا رأيـت الم التعليـل (( ليـذوقوا العـذاب ))يف أفعاله ؛ من أيـن تؤخـذ ؟ مـن قولـه: 

شرعي فإا تفيد إثبات احلكمة هللا عزوجل ؛ والعجيب أن قوما من أهـل امللـة ومـنهم األشـاعرة ينكـرون احلكمـة هللا 

ويقولــون إن أحكــام اهللا الكونيــة والشــرعية ــرد املشــيئة ولــيس هلــا حكمــة ، فــأنكروا مــا هــو أشــرف مــن صــفات اهللا 

وســبحان اهللا عــن الســفه ـ ؛ وإذا قررنــا هــذا التقريــر وهــو أن كــل حكــم وهــي احلكمــة ؛ ألن ضــد احلكمــة الســفه ـ 

معلل بالالم فإنه دليل على ثبوت احلكمـة صـارت أدلـة احلكمـة ال حتصـى ، كثـرية جـدا ؛ وإمنـا أنكـروا احلكمـة قـالوا 

اهللا   ألنــه إذا فعــل حلكمــة فقــد فعــل لغــرض يعــود عليــه بــالنفع واهللا ســبحانه وتعــاىل منــزه عــن ذلــك ؛ شــف ســبحان



كيف زين هلم الشيطان هذا الرتكيب ، إذا فعل حلكمة فحكمة غرض ومـن فعـل لغـرض فهـو حمتـاج إليـه واهللا تعـاىل 

منزه عن ذلك ؛ فيقال: إن اهللا عزوجل يفعل حلكمة ال لنفع يعود عليه ولكن لنفع يعود علـى العبـاد ، لـيس لشـيء 

 ليطهــركم )) يريــد ولكــن حــرج مــن علــيكم ليجعــل اهللا يريــد (( مــايعــود لنفســه أبــدا ، هــو مســتغىن عــن ذلــك 

التطهــري عائــد نفعــه لنــا أو هللا ؟ لنــا ، وهكــذا بقيــة األشــياء ، وإذا كــان ملصــلحة الغــري كــان ذلــك دلــيال علــى كرمــه 

ومن فوائدها: إثبات غضب اهللا عزوجـل ؛ مـن أيـن  وجوده عزوجل ، وهذا كمال وليس بنقص حبال من األحوال .

نعـــم ألن العـــذاب هـــل عـــذم عـــن رضـــى ؟ عـــن غضـــب ؛ لكـــن هـــل  ليـــذوقوا العـــذاب )) ((يؤخـــذ ؟ مـــن قولـــه: 

االستدالل ذه اآلية على الغضب من باب االستدالل باللفظ أو من باب االستدالل بـالالزم ؟ نعـم الثـاين ؛ ألنـه 

 ســبحانه ال ميكــن أن يعــذب مــن يرضــى عنــه ؛ إذا كــل آيــات فيهــا صــفات الوعيــد فإــا تــدل علــى الغضــب ألن اهللا

وتعاىل إمنا يعذب ألنه يغضب هذا الشيء ؛ لكن ال يلزم ، انتبهوا ! ال يلزم مثال ملـن فعـل معصـية واحـدة أن نقـول 

إن اهللا يغضب من هـذا الفعـل املعـني ، ال ؛ ألن الفعـل املعـني ال نثبـت لـه الغضـب املعـني إال بـدليل وإال لـو قلنـا إن  

لغضـب فهـو مـن كبـائر الـذنوب  مجيع احملرمات كبـائر ؛ ألن مـا ثبـت بـه اكل فعل حمرم يعين إثبات الغضب لصارت 

ومـن فوائـدها: إثبـات امسـني مـن أمسـاء اهللا ومهـا: العزيـز واحلكـيم ؛ ومـا تضـمناه مـن صـفة ،  ذلـك أهـل العلـم . كمـا

لـه  صفة العزة وصفة احلكمة ؛ مث باجتماع االمسني وما تضمناه من صفة وصف زائد ، وصف زائـد وذلـك ألن مـن

العــزة والغلبــة قــد تأخــذه العــزة بــاإلمث فــال يكــون يف تصــرفه احلكمــة ؛ فجمــع اهللا بــني العــزة واحلكمــة ليتبــني أن عزتــه 

تصـرفا ينـايف احلكمـة عزوجل ال تنايف احلكمة خالفا ملا يكون من اخللق فإن اإلنسان إذا غلب وانتصر رمبا يتصرف 

أن عـزة اهللا عزوجـل ئـدا علـى مـا دل عليـه كـل اسـم علـى حـدة وهـو ؛ إذا يؤخذ من اجلمع بني االمسني معـىن آخـر زا

مقرونة باحلكمة ؛ وكذلك حكمته مقرونـة باحلكمـة ؛ ألن اإلنسـان قـد يكـون ضـعيفا فتكـون احلكمـة أن يتضـاعف 

وأن يستذل ؛ ولكن اهللا عزوجل منزه عن ذلك ؛ أعرفتم هذا أو ال ؟ إذا كان اإلنسـان ضـعيفا فاحلكمـة أن يسـتذل 

القــوي أو أن يقــوي أمامــه ؟ األول ، اآلن لــو دخــل اإلنســان علــى أمــري هــل هــو علــى الطــول يقــول: يــا فــالن أمــام 

أنــت ظلمتــين مــا أعطيتــين حقــي ؟ ال ، أوال احلكمــة يقــول: أطــال اهللا بقائــك علــى طاعتــه أيهــا األمــري احملــرتم املــوقر 

اهللا عزوجـل مقرونـة بـأيش ؟ بـالعزة ؛ إذا قـرن  املعظم ، ويـأيت بأشـياء تسـهل األمـور ؛ هـذا هـو الثـاين ؛ لكـن حكمـة

وملا ذكـر اهللا سـبحانه وتعـاىل حـال أهـل النـار ـ أعـاذين  العزة باحلكمة له فائدة وقرن احلكمة بالعزة كذلك له فائدة .

، إذا ذكــر  )) والقــرآن مثــاني تثنــى فيــه المعــاني (( والــذين آمنــوا وعملــوا الصــالحاتاهللا وإيــاكم مــنهم ـ قــال: 

أهل الجنة ذكرن فيه أهل النار وإذا ذكـرت النـار ذكـرت الجنـة وإذا ذكـر الحـق ذكـر الباطـل ، وهكـذا وهـذا 

(( يقــول عزوجــل:  .هــو أحــد المعــاني فــي قولــه تعــالى: (( اهللا نــزل أحســن الحــديث كتابــا متشــابها مثــاني )) 



القــرآن بكثــرة يقــدم اهللا اإلميــان علــى العمــل  ومثــل هــذا الرتكيــب موجــود يف والــذين آمنــوا وعملــوا الصــالحات ))

الصــاحل ؛ ألن العمــل الصــاحل مبــين علــى اإلميــان ، فعمــل بــال إميــان ال فائــدة منــه ؛ فاملنــافقون يعملــون يــذكرون اهللا 

ويصلون ويتصدقون ولكـن لـيس عنـدهم إميـان فـال يـنفعهم ؛  وهلـذا يقـدم اهللا عزوجـل اإلميـان علـى العمـل الصـاحل ؛ 

الصاحل مبين عليه ؛ فما هو اإلميان الذي يكثر ذكره يف القرآن ؟ اإلميان فسـره النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه  ألن العمل

ــه وكتبــه ورســله واليــوم اآلخــر والقــدر خيــره وشــره )وســلم بقولــه:  ــاهللا ومالئكت ــؤمن ب فالــذين آمنــوا ــذه  ( أن ت

ــــال بعــــض املعــــر  (( وعملــــوا الصــــالحات ))األصــــول  ــــل بعــــض النحــــويني أيضــــا: إن عملــــوا الصــــاحلات ق (( بني ب

والوصـــف ال  صـــفة ملوصـــوف ، والتقـــدير: األعمـــال الصـــاحلات ؛ ملـــاذا ؟ قـــالوا ألن الصـــاحل وصـــف الصـــالحات ))

مــادام  (( عملــوا الصــالحات ))يفعــل وإمنــا الــذين يفعــل هــو املوصــوف ، هكــذا قــالوا ؛ وعنــدي الوصــف ال يفعــل 

فمـــا هــــي األعمــــال  (( الصــــالحات ))مســــلط علـــى  (( عملـــوا ))إن األمـــر معلومــــا فـــال حاجــــة أن نقـــدر ونقــــول 

وابا كمـا قالـه فضـيل صوابا يف شريعة اهللا ، يعين ما كان خالصا صالصاحلة ؟ األعمال الصاحلة ما كانت خالصة هللا 

وسـلم  " ما كان خالصا صوابا " يعين ما مجع بـني اإلخـالص هللا واملتابعـة لرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه بن عياض

؛ فمــن عمــل عمــال أشــرك بــه مــع اهللا غــريه ولــو يســر ريــاء كــان عملــه غــري صــاحل ؛ ومــن أخلــص هللا لكــن علــى غــري 

(( والـذين آمنـوا وعملـوا الصـالحات شريعة رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم كـان عملـه غـري صـاحل ؛ يقـول: 

وأنــتم تــرون اآلن أن أصــحاب النــار قيــل الســني هنــا للتنفــيس ،  ســندخلهم جنــات تجــري مــن تحتهــا األنهــار ))

فهـل هـذا مـن بـاب اخـتالف التعبـري  (( سـندخلهم ))وأن أصحاب اجلنة قيـل فـيهم:  (( سوف نصليهم ))فيهم: 

وأن معـىن احلــرفني واحــد ؟ قــال ابــن هشـام كــذلك معــىن احلــرفني واحــد ؛ وقيـل: بــل معنامهــا خمتلــف وأن الســني تــدل 

، الســني تــدل علــى القــرب وســوف تــدل علــى املهلــة وهــذا هــو املعــروف وهــو  علــى القــرب وســوف تــدل علــى املهلــة

األصــح ؛ فــإذا قيــل كــذلك فلمــاذا جــاء الوعيــد بالنســبة ألهــل النــار بســوف و ألهــل اجلنــة بالســني ؟ اجلــواب علــى 

ا أهــل ذلــك أن أهــل النــار يفســح هلــم لعلهــم يتوبــون ، يتوبــون إىل اهللا فريجعــون وحينئــذ ال يكونــون أهــل النــار ؛ أمــ

(( أفمـــن شـــرح اهللا صـــدره اجلنـــة فـــإم يـــدخلون اجلنـــة لكـــن مـــا هـــي جنـــة اآلخـــرة ، جنـــة الـــدنيا قبـــل جنـــة اآلخـــرة 

لإلسالم فهو على نور من ربه )) (( من عمل عمال صالحا من ذكـر أو أنثـى وهـو مـؤمن فلنحيينـه حيـاة طيبـة 

لـو يعلـم امللـوك وأبنـاء امللـوك الـذين متـت هلـم  وال أحدا أطيب حياة من حياة املؤمنني أبدا ، قـال بعـض السـلف: ))

الدنيا على ما يريدون لو علم امللوك وأبناء امللوك ما حنن فيه جلالـدونا عليـه بالسـيوف ، قاتلونـا مقاتلـة ، يريـدون أن 

حيصلوه ولكن ال حيصل هلم ؛ وقال شيخ اإلسـالم ابـن تيميـة ملـا حـبس " مـا يصـنع أعـدائي يب إن جنـيت يف صـدري 

(( ال يـذوقون فيهـا المـوت إال جنيت يف صدري ؛ ورمبا يدل على أن أهل اجلنة منعمون أمت نعيم قوله تعاىل:  " إن



إذا جعلنــا املســتثىن متصــلة فصــار املعــىن أن املوتــة األوىل الــيت ماتوهــا فيهــا الــدنيا ذاقوهــا والنعــيم  الموتــة األولــى ))

يقولــون إن املوتــة األوىل أن االســتثناء هنــا منقطــع وأن التقــدير: مســتمر مــن الــدنيا إىل اآلخــرة ؛ ولكــن أكثــر العلمــاء 

لكــن موتــة األوىل ؛ علــى كــل حــال نقــول إمنــا قــال ســوف يف أهــل النــار ليمــدهم يف األجــل لعلهــم يرجعــون فــأراهم 

... على العمل ، وأيضا نقـول هـم يف احلقيقـة يف لكن أهل اجلنة أراهم النعيم كأنه قريب حىت  ؛ العذاب كأنه بعيد

 ( عجبـا ألمـر المـؤمنجنة ، أهـل السـعادة يف السـعادة حـىت يف الـدنيا ؛ وهلـذا قـال الرسـول عليـه الصـالة والسـالم: 

فكل أمره خري ، كـل أمـر خـري إن  إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له )

صرب مع اهللا عزوجل وصرب هللا وانشرح صدره ، وكما قالت رابعـة العدويـة ملـا أصـاا جـرح يف أصـبعها أصابته الضراء 

أظن انقطع األصبع قالت: إن حالوة أجرها أنستين مـرارة صـربها ، إن حـالوة أجرهـا أنسـتين مـرارة صـربها ؛ فـاملؤمن 

( وإن ؛ علـــى ذلـــك وال كأنـــه أصـــيب احلقيقـــي حـــىت وإن أصـــيب باملصـــائب يوفـــق علـــى الصـــرب ويثبتـــه اهللا عزوجـــل 

(( سـندخلهم جنـات تجـري مـن ؛ يقـول:  (( لـئن شـكرتم ألزيـدنكم ))فزيـد يف النعمـة  )أصابته السراء شـكر  

املــراد باجلنــات هنــا مــا أعــده اهللا عزوجــل مــن الــدار اآلخــرة هلــؤالء املــؤمنني ؛ وال حيســن هنــا أن   تحتهــا األنهــار ))

ـــة وهـــي الب ـــة إذ ال ينصـــرف إال إىل نقـــول اجلنـــات مجـــع جن ـــنقص مـــن شـــأن اجلن ســـتان كثـــري األشـــجار ؛ ألن هـــذا ي

بساطيننا هنا يف الدنيا مـرة تيـبس ومـرة ختضـر ومـرة تفسـدها الريـاح ومـرة تسـتقيم ؛ لكـن إذا قلـت اجلنـات مجـع جنـة 

حينئـذ يبـتهج وهي الدار الـيت أعـدها اهللا للمتقـني فيهـا مـا ال عـني رأت وال أذن مسعـت وال خطـر علـى قلـب بشـر ، 

كيف جتري من حتتهـا ؟ ألـيس النهـر ال يـأيت إال مـن حتـت ؟   (( تجري من تحتها األنهار ))القلب ويسر ؛ وقوله: 

يعـين حتــت األرض يف جـوف األرض مشــكل ، قــال العلمـاء: املــراد مـن حتتهــا أي حتــت  (( مــن تحتهــا ))وإن قلـت 

صور فهـي مـن حتتهـا ؛ وهـذه األـار أصـنافها أربعـة كمـا أشجارها وقصورها ، أار مطردة حتت األشجار وحتت الق

(( مثل الجنة التي وعد المتقون فيهـا أنهـار مـن مـاء غيـر آسـن وأنهـار مـن لـبن لـم يتغيـر طعمـه قال اهللا تعاىل: 

هذه أربعة ، أربعـة أـر أو أربعـة أنـواع مـن األـار يف اجلنـة  )) وأنهار خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى

أي ضـمري  (( سـندخلهم ))حـال ، حـال فـأين صـاحبها ؟ الضـمري يف قولـه:  (( خالدين فيها )) (( خالدين )) .

أبـد اآلبـدين ال منتهـى  (( خالدين فيها أبـدا ))بني أن هذا اخللود أبدي فقـال:  (( خالدين فيها ))اهلاء ؛ وقوله: 

ما يف هـذا ؟ نقـول نعـم ، ألن كـل سـاعة تتجـدد لـه هلا ؛ فإذا قال قائل: كيف يعيش اإلنسان وهو يرى أنه باق دائ

يف الـدنيا ننتظـر (( كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا مـن قبـل وأتـوا بـه متشـابها )) لذة ونعـيم 

(( ولهـم رزقهـم املوت حىت نرحتل عـن هـذه الـدنيا ؛ لكـن يف اآلخـرة ال تنتظـر املـوت ، أنـت دائمـا يف سـرور ونعـيم 

(( لهـم فيهـا أزواج مطهـرة ونـدخلهم  فهم يف نعيم دائم نسأل اهللا أن جيعلنا وإياكم مـنهم . بكرة وعشيا ))فيها 



مجـع زوج وهـي  (( فيها أزواج مطهرة )) (( أزواج ))أي للذين آمنوا وعملوا الصاحلات  ظال ظليال )) (( لهم ))

يعـين زوجتـه  ن ، زوج فالن صح ؟ صـح ، يعـين ؟األنثى ويطلق على الرجل أيضا ، يقال زوج فالنة ويقال زوج فال

؛ لكن يف الفرائض جيب أن تأيت بالتـاء ، ويف غـري الفـرائض ال تـأيت بالتـاء ؛ ألن اإلتيـان بالتـاء لغـة رديئـة أو قليلـة ؛ 

مـن أي شـيء ؟ مطهـرة حسـية ومطهـرة طهـارة معنويـة ؛ فالطهـارة احلسـية مطهـرة مـن البـول والغــائط  (( مطهـرة ))و

والعرق والرائحة املنتنة وغري ذلك من كل مـا يسـتحب إزالتـه والتنـزه الستحاضة والنفاس والصفرة والكدرة واواحليض 

لـزوج عنه هي مطهرة عنه ؛ ومطهرة أيضا طهارة معنوية وذلك بأا خالية من كل خلق سـيئة ، ال غضـب وال ... ل

ن كـــل أذى وقـــذر ، فالطهـــارة إذا حســـية يف وجهـــه ، فهـــي مطهـــرة مـــن خلـــق رديء ومـــ وال كراهـــة وال عصـــيان وال 

ومعنوية ؛ واشتكت النسـاء وقالـت: الرجـال هلـم أزواج مطهـرة فمـا بالنـا حنـن ؟ مـاذا نقـول هلـن ؟ نقـول: لكـن أزواج 

مطهرون ، إن اهللا طيب ال يقبل إال طيبا وال يكون جاره إال طيب ، وأنتم يف اآلخرة كـل واحـدة مـنكن ال تريـد إال 

ومتنعمة بـه وأنـنت خـري مـن سـواكن فـال  كل واحدة قاصرة طرفها على زوجهاصرات الطرف )) (( فيهن قازوجها 

هلـا كزوجـة فيهـا كـذا وفيهـا كـذا ، أمـا الزوجـة  تعجزن ؛ ولكن ملا كان الزوج هـو الطالـب غالبـا صـار هـو الـذي يقـال

ئــت عنــه الشــمس ، وإن مــا فا الظــل معــروف هــو (( ونــدخلهم ظــال ظلــيال ))فــال تكــون طالبــة إال نــادرا ؛ قــال: 

شئت فقل: هو ما مل حتله الشمس سـواء كـان فيئـا أم ظـال مـن أول النهـار ؛ وأمـا الظليـل فهـو املـؤدي معنـاه متامـا ؛ 

ل هـو ظليـل ؟ فأنـت يف ظـل لكـن هـألن من الظل ما ليس بظليل ، لـو جلسـت حتـت ظـل اجلـدار يف أيـام الصـيف 

ظليل ؛ ونقف على هـذا حـىت يكـون الـدرس القـادم إن شـاء اهللا أخـذ احلر يأتيك ؛ لكن اجلنة ظل  ال ؛ ملاذا ؟ ألن

  الفوائد وإذا شئتم تكون املراجعة يف الثمن ممكن ؟ يف مراجعة أو فوائد ؟ فوائد .

  زوجة هلا زوجان يف الدنيا وهي من أهل اجلنة فأيهما يكون هلا زوجا يف اجلنة ؟  السائل :

وجـان يف الـدنيا فهـل ختتـار األخـري أو األول أو مـن يعاملهـا معاملـة حسـنة يقول: زوجة من أهل اجلنة هلا ز  الشيخ :

  ؟ الثالث ، ختتار من يعاملها معاملة حسنة ألنه أحسن أخالقا من الثاين .

 أن النــاس بــين حكمــتم وإذا أهلهــا إلــى األمانــات تــؤدوا أن يــأمركم اهللا ؛ (( إنأعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم 

 وأطيعــوا اهللا أطيعــوا آمنــوا الــذين أيهــا بصــيرا يــا ســميعا كــان اهللا إن بــه يعظكــم نعمــا اهللا إن بالعــدل تحكمــوا

 اآلخـر واليـوم بـاهللا تؤمنـون كنـتم إن والرسول اهللا إلى فردوه شيء في تنازعتم فإن منكم األمر وأولي الرسول

  . تأويال )) وأحسن خير ذلك

؛ أهلهــا ))  إلــى األمانــات تــؤدوا أن يــأمركم اهللا (( إنأعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ؛ قــال اهللا تبــارك وتعــاىل: 

  فوائد ، أي فوائد ؟ اآلية املاضية ؟



  

يف هــذه اآليــة الكرميــة فوائــد ؛  . (( والــذين آمنــوا وعملــوا الصــالحات ســندخلهم جنــات ... ))قــال اهللا تعــاىل: 

(( والــذين آمنــوا وعملــوا ال يــتم اســتحقاق دخــول اجلنــة بــه إال إذا قــرن بالعمــل الصــاحل ؛ لقولــه:  منهــا: أن اإلميــان

وهلذا يقرن اهللا سبحانه وتعاىل بنيهما كثريا ، فمـن آمـن وقـال إنـه مـؤمن بـاهللا ومالئكتـه وكتبـه ورسـله  الصالحات ))

نعلـم أنــه لـن يــدخل اجلنـة إذا تركهــا مثــل  لكـن ال يعمــل صـاحلا فــإن اجلنـة غــري مضـمونة لــه ؛ ولكـن مــن األعمـال مــا

ومن فوائدها: أن العمل ال ينفع إال إذا كان صاحلا ، والصاحل ما تضمن شـيئني: اإلخـالص هللا ، واملتابعـة  الصالة .

لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم ، وإن شـئت فقـل: اإلخـالص هللا واتبـاع شـريعته ليكـون هـذا أعـم إذ أن املعـىن 

؛ ولكـن املـراد أعـم مـن هـذا ، حـىت الـذين  يتوهم الواهم أن املراد بالرسول حممد صلى اهللا عليه وآله وسلماألول قد 

ومـن فوائـدها: أن اهللا سـبحانه وتعـاىل  عملوا الصاحلات حني كانت شرائعهم قائمة يدخلون يف هذه اآليـة وغريهـا .

ومــن فوائــدها: أن اهللا تعــاىل عظــم نفســه ألنــه أهــل  . (( ســندخلهم جنــات ))وعــدهم هــذا الوعــد املؤكــد بالســني 

الــذي يـأيت مــن قبــل اهللا  ؛ وقــد التــبس علـى النصــراين مثــل هـذا التعبــري (( ســندخلهم جنـات ))للتعظـيم ؛ يف قولــه: 

إذا كــان ــذه الصــيغة فظــن أن اإللــه متعــدد ؛ ولكــن هــذا مــن فهمــه الســيئ وإتباعــه للمتشــابه ؛ فــإن ذكــر الواحــد 

تعظيما أمر معروف يف كل لغة ، والوحدانية مفهومة ومعلومة بالضـرورة مـن األديـان وبـالفطر السـليمة بصيغة اجلمع 

ومـن فوائـدها: أن  . (( جنـات تجـري مـن تحتهـا األنهـار ))ومن فوائدها: بيان ما يف اجلنـة مـن النعـيم ؛ لقولـه:  .

(( جنــات تجــري مــن تحتهــا مــع اجلنــات أنــواع وليســت نوعــا واحــدا ؛ يؤخــذ ذلــك مــن أي شــيء ؟ مــن صــيغة اجل

وقـد أمجـع أهـل امللـة  (( خالـدين فيهـا أبـدا ))؛ لقولـه:  ومن فوائدها: أن أهل اجلنة خملدون فيهـا أبـدا . األنهار ))

ومـن فوائـدها: الثنـاء  على أن نعيم اجلنة دائم أبدا وكذلك مجهور أهل السنة على أن عـذاب أهـل النـار دائـم أبـدا .

مث هنـا  . (( لهـم فيهـا أزواج مطهـرة ))ة سواء كن من أهـل هـذه الـدنيا أو مـن احلـور ؛ لقولـه: على األزواج يف اجلن

مجــع فهــل يقابــل اجلمــع بــاجلمع علــى وجــه اإلفــراد ؟ أو اجلمــع بــاجلمع علــى  (( أزواج )) مجــع و(( لهــم )) ســؤال: 

عشــرة قلنــا: لكــم أزواج ، هــل وجــه اجلمــع ؟ مبعــىن هــل لكــل واحــد زوجــة فقــط فنقــول مــثال: هلــم أزواج ، لــو فرضــنا 

معىن أن هلؤالء العشرة عشر زوجات فقط ؟ أو لكل واحد عشرة ؟ مثل هذا خيتلف فيه العلماء هل يقابـل كـل فـرد 

بفرد أو يقابل كل فرد باجلميع ؛ فمن العلماء مـن قـال: يقابـل كـل فـرد بفـرد ؛ ومـنهم مـن قـال: يقابـل اجلميـع لكـل 

أو املعـىن لكـل  لـو قلـت: لكـم عشـرة دراهـم ؛ هـل املعـىن أن العشـرة تـوزع بيـنهم ؟فرد ؛ لو قلـت مـثال أمـامي رجـال 

هــل املعــىن لكــل واحــد أزواج ؟ أو املعــىن لكــل واحــد  (( لهــم فيهــا أزواج ))واحــد عشــرة ؟ علــى اخلــالف ؛ فهنــا 

؟ يقــال: إن الســـنة دلــت علـــى أن الواحــد لـــه  (( لهـــم ))زوجــة واحــدة لكـــن األزواج هنــا قوبلـــت للجمــع يف قولــه: 



ومـن فوائـدها: الثنـاء علـى هـؤالء األزواج  أزواج متعددة سواء من أهل الدنيا أو ممـن خلـق اهللا يف اجلنـة وهـن احلـور .

ومــن فوائــدها: أن اجلنــة لــيس فيهــا حــر وإمنــا هــي ظــل ظليــل ؛  ، وأــن مطهــرات مــن كــل عيــب حســي أو معــين .

ومجلـة اآليـة فيهـا احلـث علـى اإلميـان والعمـل الصـاحل ؛ ألن اهللا سـبحانه  . دخلهم ظال ظلـيال ))(( ونلقوله تعاىل: 

وهــل يســتفاد مــن هــذه اآليــة أن أهــل  وتعــاىل إمنــا ســاق بيــان نعــيمهم حثــا علــى أن نعمــل العمــل املوصــل إىل ذاتــه .

ذلـك  علـى القـرب ؟ اجلـواب: ذكرنـا ألن السـني تـدل (( سـندخلهم ))اجلنة ينعمون يف الدنيا ويف اآلخـرة ؟ لقولـه: 

يف التفســري ، وأن أصــحاب اجلنــة هــم يف اجلنــة يف الــدنيا ويف اآلخــرة ؛ ألنــه ال أحــد أطيــب عيشــا ممــن آمــن وعمــل 

 (( إن اهللا يـأمركم أن تـؤدوا األمانـات إلـى أهلهـا ... )) (( إن اهللا يـأمركم ))مث قـال اهللا تبـارك وتعـاىل:  صاحلا .

علـيكم ولـه قول: إين آمركم ؛ ألا تدل على العظمة يعين كأنـه قـال: إن اهللا الـذي لـه األلوهيـة  أبلغ يف التعظيم من

احلكم عليكم يأمركم أن تؤدوا األمانـات إىل أهلهـا ؛ واألمـر طلـب الكـف علـى وجـه االسـتعالء بصـيغة افعـل أو مـا 

 ، وكلمـة الفعـل خـرج بـه النهـي ؛ ينوب منابه ، هـذا هـو األمـر ؛ فقولنـا: طلـب الكـف ، كلمـة طلـب خـرج بـه اخلـرب

ألن النهي طلب الكف ؛ وعلى وجـه االسـتعالء خـرج بـه االلتمـاس والـدعاء ؛ وقولنـا: علـى وجـه االسـتعالء يشـمل 

ما إذا كان اآلمر عاليا حقيقة أو مسـتعل ادعـاءا ، انتبهـوا ! فـاآلن عنـدنا القيـود: طلـب أخـرج بـه أيـش ؟ اخلـرب ألنـه 

ه النهـي ؛ ألنـه طلـب الـرتك ؛ علـى وجـه االسـتعالء خـرج بـه االلتمـاس والـدعاء ؛ رابعـا:  ليس بطلب ؛ الفعل خرج ب

كلمــة اســتعالء ، ومل نقــل: علــى وجــه العلــو ؛ ليشــمل مــن ادعــى العلــو وإن مل يكــن عاليــا يف الواقــع ، مثــال ذلــك: 

؛ أيهمــا أعلــى ؟ احلــر عبــد مملــوك أســر حــرا كرميــا فجعــل يــأمره افعــل كــذا افعــل كــذا ، قــرب يل كــذا أبعــد عــين كــذا 

الشك ؛ لكن هذا ادعى العلو لنفسه فاستعلى عليه ، هذا هو األمـر ؛ وكـل أمـر موجـه مـن اهللا للعبـاد فاألصـل فيـه 

(( أن تـؤدوا األمانـات إلـى أهلهـا  أنه لطلب الفعل وأنه للوجوب ؛ لكن قد خترج األوامـر عـن غـري ذلـك للقـرائن .

ما ائتمن اإلنسان عليه من أمتعة ونقود وأقوال وأفعـال وغـري ذلـك ، تؤديهـا  وهي كلمجع أمانة  )) (( األمانات ))

إىل أهليها ؛ من أهلها ؟ أهلها الضابط يف ذلك هم الذين أمرت بأدائها إليهم ، فمـثال إذا قـال لـك شـخص: خـذ 

ه يعـين فـال أؤدهـا هذه الدراهم أدها إىل فالن ، من املؤمتن ؟ صاحب الدراهم ؛ وأهلها ؟ الذي أمـرت أن أؤدهـا إليـ

إىل أحد غريه ؛ تكون األمانة بـالقول فـأقول لـك مـثال: بلـغ سـالمي فالنـا ، فـإذا قلـت: نعـم فقـد حتملـت فالبـد أن 

: إن ذكرت ، أو ال أحتمل ، فأنـت علـى خيـار ؛ لكـن إذا قـال: بلـغ سـالمي فالنـا تؤدي إليه السالم ؛ أما إن قلت

هــذه أمانــة وقــد أمــرك اهللا أن تؤديهــا إىل أهلهــا ، وســيأيت إن شــاء اهللا يف ، فقلــت: نعــم أبلغــه، فالبــد أن تبلغــه ألن 

واحلكـم هنـا  (( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعـدل )) (( إذا حكمـتم )) بيان الفوائد أنواع األمانات .

مل يقيــد أناســا  ))(( بــين النــاس  الفصــل يعــين إذا أردمت أن تفصــلوا بــني النــاس يف مشــاجرام فــاحكموا بالعــدل ، و



دون أناس فيكون عاما حىت لو أراد اإلنسان أن حيكم بني أبيه وبـني رجـل أجنـيب فهـو داخـل يف اآليـة ، بـني مسـلم 

العـدل  فمـا هـو العـدل ؟ (( أن تحكموا بالعـدل )) . (( بين الناس ))وكافر هو داخل يف اآلية ؛ ألن اآلية عامة 

يمة الــيت لـــيس فيهـــا ميـــل ؛ وال حكـــم أعــدل مـــن حكـــم اهللا ؛ وعلـــى هـــذا يف األصــل االســـتقامة ومنـــه العصـــا املســـتق

فــاحلكم بالعــدل أن حتكــم بيــنهم بشــريعة اهللا ، هــذا هــو احلكــم ؛ ألننــا نعلــم أنــه ال أحــد أحســن مــن اهللا حكمــا وال 

وجــه يف أيــش ؟ أي بشــريعة اهللا ؛ فــإن قــال قائــل: مــا  (( أن تحكمــوا بالعــدل ))أحــد أعــدل مــن اهللا فصــال ؛ فــإذا 

؟ نقـــول: ألن  (( إذا حكمـــتم بـــين النـــاس ))وقولـــه:  (( أن تـــؤدوا األمانـــات إلـــى أهلهـــا ))االرتبـــاط بـــني قولـــه: 

األمانــات كاملقدمــة بــني يــدي األحكــام ، فمنهــا مــثال الشــهادة ، الشــهادة وهــي حتمــل اإلنســان أن خيــرب حــق غــريه 

األمانات كاملقدمـة بـني يـدي احلكـم بـني النـاس ،  على غريه ، هذه تكون مؤداة عند من ؟ عند احلكام فكان تأدية

 (( نعمـــا )) و (( نعمـــا ))قراءتـــان:  (( نعمـــا ))ويف  (( إن اهللا نعمـــا يعظكـــم بــه ))مث أثــىن اهللا هـــذا األمــر فقـــال: 

ـــه (( وأصـــلها: نعممـــا ؛ لكـــن حصـــل فيهـــا إدغـــام ؛ واملوعظـــة قـــال العلمـــاء: هـــي ذكـــر  )) إن اهللا نعمـــا يعظكـــم ب

نـة برتغيـب أو ترهيـب ، ذكـر األحكـام يعـين تـذكر حكـم اهللا عزوجـل مقرونـا برتغيـب أو ترهيـب ، إن  األحكام مقرو 

(( إن اهللا نعمــا يعظكــم بــه إن اهللا كــان كــان طلبــا فهــو مقــرون بالرتغيــب وإن كــان يــا فهــو مقــرون بالرتهيــب ؛ 

 تفعلــوا فتــؤدوا األمانــات إىل أهلهــا اجلملــة هــذه اســتئنافية كالتحــذير والتهديــد مبــا ســبق يعــين إن ملســمعيا بصــيرا )) 

    .وحتكموا بني الناس بالعدل فإن اهللا تعاىل مسيع بأقوالكم وبصري بأفعالكم وسيعاقبكم على خمالفاتكم 

الظل ال يكون إال من شيء فوقه حرارة واجلنة ليس فيهـا مشـس كمـا  ظليال ... )) (( ظاليف قوله تعاىل:  السائل :

  ؟ يرون فيها شمسا وال زمهريرا ))(( ال قال اهللا تعاىل: 

  تكلمنا على هذا يف التفسري لكن ميكن أنت ما حضرت ؟ ما بيناها ؟  الشيخ :

  ال ،  السائل :

أنـه مــا  يت مـن قبــل العـرش ، نـور ؛ الظـل ذكرنـا ذلـك ، قلنـا هــذا الظـل عبـارة عـن شـيء حيصــل مـن نـور يـأ الشـيخ :

العلمـاء إن ذلـك يكـون مـن نـور خيـرج مـن عنـد العـرش فيكـون هنـاك فيها مشـس وال فيهـا قمـر وال يفء ؛ لكـن يقـول 

  ظل ؛ اآلن جتد أنه لو كان بينك وبني نور الفجر جسم أليس جتد هلذا اجلسم ظال ؟ 

  بلى ؛  السائل :

  . هو هذا الشيخ :

  ر الفجر . كذلك ؛ أو ذا النور الذي يكون كنو   ل التقدير يعين لو كان هلا ظل لصارإما أنه على سبي الشيخ :

كمـا أعطـى النـيب صـلى اهللا عليـه هـل جيـوز اإلعطـاء مـن بيـت املـال للعـاجز عـن أداء الكفـارة  متـر جـيء بـه  السائل :



  ؟وآله وسلم مترا من الصدقة للصحايب الذي مل جيد شيئا يؤدي به الكفارة 

ال ، ال يـــؤتى ؛ ألنـــه إذا كـــان عـــاجزا عـــن الكفـــارة ســقطت عنـــه ؛ لكـــن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه وســـلم  الشــيخ :

  ؛  ( واهللا ما بين البتيها أهل بيت أفقر مني )أعطاه حلاجته ألنه قال: 

  قبل ذلك قال تصدق على هذا ؟  السائل :

  أن يعلم حباله كيف ؟قبل  الشيخ :

  هللا عليه وآله وسلم قال تصدق به ؟النيب صلى املا ذكر   السائل :

  نعم ظن أنه حاله ماشية ، ظن إنه ما عليه حاجة لكنه ال جيد ما يتصدق به لكن أموره ماشية ؛  الشيخ :

  غري واضح ؟  السائل :

ألنه قال ال أستطيع أن أتصدق يعين مـا عنـده إال مقـدرا كفايتـه فقـط ،  ( خذ وتصدق به )قال الرسول:  الشيخ :

  فقال: خذها وتصدق ، فلما ما فيه أهل بيت أفقر مين ، قال تصدق على أهل بيتك ؛ 

  على هذا لو جاءنا رجل مثل حال هذا الشخص نعطيه ؟ السائل :

  نعطيه من أين ؟  الشيخ :

  من بيت املال ؛  السائل :

  ش ؟ ألي الشيخ :

  ليتصدق ؛  السائل :

  نعطيه ليكفر  ؟ الشيخ :

  ليتصدق به كما أعطى النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ؟   السائل :

ألن التمــر الــذي جــاء قــد  ( خــذ هــذا وتصــدق بــه )هــذا الرجــل أعطــاه الرســول حلاجتــه ، يف األول قــال:  الشــيخ :

  يكفر به وال بأس . ع له أحد من بيت املال أو منيكون من الزكاة ال ندري أمن الزكاة أو من غريها ، فإذا ترب 


